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zór nad wykonal'_i-em tego planu oraz czuwanie nad 
akumulacj2! środków finansowych, niezbędnych do 
2ego wykonania.; 

2) sprawy planu kasowego i obiegu pieniężn.ego; 

3) .sporządzanie preHmi:na!'Za budżetowego, wykonywa
nie budżetu i sporządzanie zamknięć ra(chunk.ów 
Państwa; 

4' sporządzanie i wykonanie planu sfinansowania in
westycyj; 

~) sprawy planu obrotów płatni~zych z zagranicą bi
lansu płatniczeg(}; 

.6) si3rawy planu kredytowego; 

7) sprawy planów finansowych instytk'eji, p(}dległych 
Ministrov.ri Skarbu; 

8) sprawy bankowej kontroli finansowe j w dziedzinie 
gospodarki uspołecznionej oraz innych form kon
troli w zakresie, ustalonym szczególnymi przepisa
mi; 

9) sprawy kontroli gospodarki finansowej związków 

samorządu t erytorialnego, instytucji ubezpieczeń 

społecznych oraz @rganiz.acji społeczrwch w zakre
sie, ustalonym szczególnymi przepisami; 

10) sprawy po.życzelc i dhlgÓW Państwa; 

11) normowanie i nadzorowanie rachunkowości we wła-
dzach, urzędach i instytucjach p at'istwowych; 

12) sprawy podatków i innych danin publicznych; 

13) sprawy społecznego i indywidualnego oszczędzania; 

14) sprawy ubezpieczet'i osobowych i rzeczowych; 

15) sp rawy umów · płatniczych z zagranicą; 

16) sprawy gospodarki zagranicznymi środkami płatni
czymi i kruszcami szlachetnymi; 

17) u trzymywanie 
nansowych -
pa ństwov/ych; 

zagranicznych przedstawicielstw fi
w ramach dyplomatycznych urzędów 

18) nadzór nad działalnością banków, instytucji kredy
towych i oszczędnościowych, zatwierdzanie ich bud
żetów, a także kontTGła nad ich wykonaniem; 

19) nadzór naal działalnością instytucji uhezpieezeń oso
bowym i rzeczowycb, zatwierdzanie ich budżetów 
a także kontrola nad ich wykonaniem; 

20) sprawy likwidacji majątków opuszczonych 
nych, przechodzących na n;ecz Skarbu 
i przeznaczonych do likwidacji; 

oraz in
Pat'istwa 

21) sprawy zastępstwa pravmego interesów Państwa, 

instytucji i przedsiębiorstw państwowych VI grani
cach, zleconych szczególnymi przepisami Prokura
torii Generalnej R.P.; 

22) sprawy emerytur i r ent, wypłacanych ze Skarbu Pań
stwa oraz nadzór nad Państwowym Zakładem Eme-
rytalnym; - , 

23) ochrona celna .granic Państwa oraz współdziałanie 
w tym zakresie z innymi władzami .; 

24) sprawy zwalczania przestępczości skarbowej; 

25) organizowanie badań naukowych, publikacja wydaw
nictw oraz nadzór nad bstytutami naukowo-badaw
czym i w zakresie finansów; 

26) sprawy monopolu loteryjnego; 

27) nadzór nad' przedsiębiorstwami: P arlstwowa Wy
twórnia Papierów vVartościowych oraz Mennica Pań

stwowa; 

28) inne sprawy, zastrzeżone Ministrowi Skarbu szcze·· 
gó1nymi pn:episami. 

2. :r~'[inister Skarbu współdziała z Państwową Ko
. misją Planowania Gospodarczego w nlu"esie ustalania 
za'sad polityki cen i płac oroz zasad systemu finansowego. 

Art. 2. Vlykonanie niniejszej ustawy porucza się 

M:inistrowi Skarbu. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w żyóe z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

P!fezes Rady W.rinistr·ów: J. Cyrankiewicz 

Minister Skarbu: K. Dqbrowski 
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USTAWA 

z dnia 2 lipca 1949 r. 

o zmianie prawa o sądach pracy. 

Art. l. W prawie o sądach pracy (Dz. U. R. P. Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w zycie z dnien 
z 1934 r. Nr 95, poz. 854 i z 1947 r. Nr 61, poz. 339) wpro- ogłoszenia. 
:wadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 10; Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
" 2) wart. 7 § 7 skreśla się wyrazy: "art. 10". 

Art. 2. Vvykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Prezes Rady Ministrów.: J. Cyrankiewicz 

Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Pracy i Opieki Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski 
Społecznej oraz innym ministrom, każdemu w zakresie 
j ego działania. Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinej, 


